
Norwegian Boeing 737 MAX

2017-06-14 12:18 CEST

Norwegian fortsätter att förnya
flygplansflottan

Norwegians helägda dotterbolag Arctic Aviation Assets (AAA) har ingått avtal
om leverans av ytterligare två nya Boeing 737 MAX. Idag undertecknades
även en avsiktsförklaring (Letter of Intent) om så kallad «sale-leaseback» på
totalt 11 Boeing 737-800-plan som för närvarande trafikeras av Norwegian.

Norwegian fortsätter att utvidga flygplansflottan för vidare internationell
tillväxt. Dotterbolaget AAA har utlöst två optioner för två nya flygplan av
typen Boeing 737 MAX som kommer att levereras under 2018. Det här
innebär att AAA nu har en beställning på 110 Boeing 737 MAX och 90



återstående köpoptioner.

Avsiktsförklaringen om «sale-leaseback» (försäljning av flygplan som därefter
hyrs tillbaka med leasingavtal) av totalt 11 Boeing 737-800-plan som
trafikeras av Norwegian, förväntas minska Norwegians skuld med 1,4
miljarder NOK, baserat på dagens amerikanska dollarkurs mot norska kronan
på 8,5.

I maj i år undertecknade Norwegian ett avtal om «sale-leaseback» av åtta nya
Boeing 737-800-plan. Försäljningen av totalt 19 flygplan (åtta nya och 11
existerande) förväntas ha en positiv effekt på Norwegians likviditet på cirka
2,3 miljarder NOK. Flygplanen som har sålts kommer under en period att
leasas tillbaka till Norwegian. 

– Dagens avtal om försäljning av 11 stycken äldre 737-800-plan och
beställningen av ytterligare två nya 737 MAX-plan, innebär att förnyelsen av
Norwegians flygplansflotta fortsätter med ännu fler bränslesnåla och mer
miljöanpassade plan. Nya flygplan är win-win för passagerarnas komfort,
biljettpriserna, miljön och för våra aktieägare, säger Norwegians koncernchef
Bjørn Kjos.

För mer information:
Tore Østby, Vice President Investor Relations, tel: +47 99 54 64 00

Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 7000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på cirka 130 plan som fraktar cirka 30 miljoner passagerare
om året. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en
genomsnittsålder på 3,6 år.

Norwegian utsågs 2015 till det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt
och mest miljövänligt över Atlanten av The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

Både 2015 och 2016 utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För fjärde året i rad har Norwegian dessutom

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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